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Gennep
INFORMATIERUBRIEK  Gemeente Gennep

Actueel

Gemeentekantoor 
gesloten
Op Tweede Paasdag (maandag 
13 april  2009) is het gemeente-
kantoor de gehele dag gesloten.

Hoe kunt u ons bereiken?
Telefoon: 0485 494 141
e-mail: gemeente@gennep.nl
internet: www.gennep.nl

Bezoekadres
Ellen Hoffmannplein 1, Gennep
Doelen 2, Gennep (Zorgloket)

Postadres
Postbus 9003, 6590 HD Gennep

Openingstijden

Gemeenteloket (algemeen)
Ma- t/m donderdag: 9.00 - 16.30 uur
Vrijdag: 9.00 - 12.00 uur

Burgerloket (Burgerzaken en belasting)
Maandag: 9.00 - 12.00 uur en 
13.30  - 19.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
Buiten de schoolvakanties ook op 
woensdag van 13.30 – 16.00 uur. 

Omgevingsloket 
(Wonen, omgeving en ondernemen)
Zorgloket (Zorg, werk en inkomen)
Maandag t/m vrijdag: 9.00 – 12.00 uur
’s Middags alleen op afspraak

Telefonische bereikbaarheid
Het gemeentekantoor kunt u op werk-
dagen bellen tussen 9.00 en 12.00 uur 
en maandag t/m donderdag ook tussen 
13.00 en 16.30 uur. De loketten zijn op 
werkdagen telefonisch bereikbaar van 
9.00 tot 12.00 uur.

Niet tevreden?
Vindt u dat u onjuist bent behandeld 
door de gemeente? Dan kunt u een 
klacht indien bij de klachtencoördinator. 
Hiervoor is een formulier beschikbaar. 
Dit kunt u downloaden via de website 
van de gemeente of opvragen bij de 
klachtencoördinator: 0485 – 494 241.

U kunt deze gemeenterubriek nalezen 
op onze website. Kijk op www.gennep.nl 
onder Actueel, Bekendmakingen.

 Contact
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 Contact
Hoe kunt u ons bereiken?
Poort van Gennep
E-mail: gemeente@gennep.nl
Telefoon: (0485) 49 41 41
Internet: www.gennep.nl
Bezoek: Ellen Hoff mannplein 1, Gennep
Post: Postbus 9003, 6590 HD Gennep

Welkom
We werken bij voorkeur op afspraak, 
omdat we u dan sneller en beter kunnen 
helpen. Een afspraak maakt u via www.
gennep.nl of door telefonisch contact op 
te nemen. Ook als u ons zonder afspraak 
bezoekt, proberen we u zo goed mogelijk 
te helpen. Maar dan kan het voorkomen 
dat u moet wachten, of dat de juiste mede-
werker niet beschikbaar is.

Openingsti jden 
Maandag  09.00 – 19.00 uur
Dinsdag  09.00 – 17.00 uur
Woensdag  09.00 – 17.00 uur
Donderdag 09.00 – 17.00 uur
Vrijdag  09.00 – 12.00 uur

Team Toegang is ’s ochtends 
telefonisch bereikbaar voor vragen 
over zorg, welzijn en opvoeding op
(0485) 49 41 44.

Meer informatie: kijk op de website www.gennep.nl

Besluiten B&W
Hieronder leest u de besluiten van 
burgemeester en wethouders van 1 
oktober 2019. Op www.gennep.nl/
besluiten vindt u meer informati e.
Het college:
•  besluit de 2e trimesterrapportage 

2019 vast te stellen;
•  besluit de actualisati e van de APV 

vast te stellen;
•  besluit de herziene beleidsre-

gels voor aankondigingen in de 
openbare ruimte vast te stellen en 
informeert de raad hierover per 
brief;

•  informeert de raad per brief over 
de gevolgen van de uitspraak van 
de Raad van State over de PAS;

•  verleent onder voorwaarden me-
dewerking aan de bouw van een 
woning aan de Kleineweg in Gen-
nep middels een nieuw bestem-
mingsplan;

•  beantwoordt schrift elijke vra-
gen van raadslid Reintjes over 
verplaatsing van de komgrens in 
Milsbeek; 

•  beantwoordt schrift elijke vragen 
van raadslid Rodoe over de ge-
meenterubriek in VIA Gennep;

•  stemt in met de gezamenlijke 
zienswijze van de overheden in 
provincie Limburg op de Nati onale 
Omgevingsvisie.

Dag van de Mantelzorg
Op zondag 10 november is de 
nati onale Dag van de Mantelzorg. 
Op deze dag worden overal in het 
land acti viteiten georganiseerd om 
waardering te uiten naar mantel-
zorgers. Ook in gemeente Gennep 
worden er acti viteiten georgani-
seerd.

Theatervoorstelling
Op vrijdag 8 november organiseert 
Synthese samen met Pantein een 
theatervoorstelling over de wereld 
van dementi e in het Atrium van 

zorgcentrum Norbertushof in 
 Gennep. 

Feestelijke middag
Zondag 10 november worden de 
mantelzorgers in het zonnetje gezet 
ti jdens een feestelijke middag met 
een lunch en acti viteiten in wijkcen-
trum ‘t Hökske in Gennep. 

Aanmelden
Bent u mantelzorger, maar heeft  u 
geen brief ontvangen? Dan kunt u 
zich tot 2 november aanmelden via 

de website 
www.synthese.nl. 
Daar vindt u ook 
meer informati e 
over de georgani-
seerde acti viteiten. 

Op vrijdag 29 november organi-
seert de gemeente de Verwen- en 
Ontmoeti ngsmarkt voor mantelzor-
gers in Pica Mare. Daarover volgt 
binnenkort meer informati e. 

Te veel sti kstofneerslag is slecht 
voor de natuur. Daarom heeft  u 
toestemming nodig voor acti viteiten 
waarbij te veel sti kstof vrijkomt in 
Natura 2000-gebieden. Voorheen 
kon deze toestemming meestal 
worden verleend
 op basis van het Programma Aan-

pak Sti kstof (PAS). Op 29 mei 2019 
heeft  de Raad van State het PAS 
ongeldig verklaard. Deze uitspraak 
heeft  gevolgen voor ruimtelijke 
ontwikkelingen, zoals woningbouw, 
de bouw van nieuwe bedrijven en 
agrarische acti viteiten. Hiervoor 
moet nu in bepaalde gevallen op 

een andere manier toestemming 
worden verleend.

Op www.gennep.nl/pas vindt u 
meer informati e en leest u hoe ge-
meente Gennep hiermee omgaat.

Programmati sche Aanpak Sti kstof ongeldig verklaard
Welke gevolgen heeft  dit voor gemeente Gennep?

Wordt er bij de Kroonbeek al gewerkt aan de Lob van Gennep?
De afgelopen weken kreeg het 
projectt eam Lob van Gennep vaker 
de vraag of de huidige werkzaam-
heden aan de dijk, ter hoogte van 
de Kroonbeek, onderdeel zijn van 
het project. Dat is niet het geval: 
het project Lob van Gennep zit nog 
in de verkenningsfase. Pas aan het 
eind van de verkenning, over meer 
dan een jaar, vindt besluitvorming 
plaats. Ten vroegste in 2024 starten 
de werkzaamheden aan de Lob van 
Gennep. 

Onderdeel van Maaswerken
De dijkversterkingswerkzaamheden 

aan het dijktraject tussen Milsbeek 
en Ven-Zelderheide zijn onderdeel 
van het programma Maaswerken. 
Er wordt gewerkt op twee locati es: 
aan de Kleefseweg, langs de N271 
ter hoogte van Milsbeek en langs 
de Bloemenstraat. Op deze locati es 
voldeed de dijk nog niet aan de 
waterveiligheidsnorm van 1/250 per 
jaar, de norm die gold tot 1 januari 
2017. De huidige werkzaamheden 
worden naar verwachti ng dit jaar 
afgerond. 

Na afronding van deze werkzaam-
heden voldoet het dijktraject van 

Mook tot aan de Duitse grens bij 
Ott ersum aan de veiligheidsnorm 
van 1/250. Na oplevering van het 
project Lob van Gennep zal het 
hele gebied straks voldoen aan de 
nieuwe wett elijke veiligheidsnorm 
van 1/300.

Kermis in 
 Gennep

De kermiswagens zijn Gennep 
vorige week al binnen gereden. 
Dat betekent: de kermis komt er-
aan! Van zaterdag 12 tot en met 
woensdag 16 oktober en met het 
weekend van 19 en 20 okto-
ber zijn er op het Europaplein 
diverse att racti es en kramen met 
lekkers te vinden. Op het Jan 
Lindersplein kunnen de jongste 
bezoekers zich vermaken in 
de draaimolen, vliegtuigjes en 
ballenfontein. Op zaterdag 19 
oktober is er van 14.00 tot 16.00 
uur een prikkelarme kermis. De 
att racti es op het Europaplein 
zijn geopend van 14.00 tot 24.00 
uur, de kinderkermis op het 
Jan Lindersplein sluit eerder. 
We wensen iedereen een fi jne 
kermis toe!

Gemeentekantoor maandag-
avond gesloten
Zoals elk jaar ti jdens de Gen-
nepse kermis vervalt de avondo-
penstelling op maandag. Het 
gemeentekantoor is maandag 14 
oktober geopend tot 17.00 uur.

Blijf op de hoogte 
Wilt u op de hoogte blijven van 
de laatste ontwikkelingen en het 
nieuws? Abonneer u dan op de 
nieuwsbrief via 
www.lobvangennep.nl of volg ons 
via Facebook en Twitt er: 
@Lobvangennep.

College op bedrijfsbezoek bij ESP
Op dinsdag 1 oktober heeft  het 
college een bezoek gebracht aan 
het bedrijf ESP. ESP is gevesti gd 
op bedrijventerrein De Heij, maar 
heeft  ook vesti gingen in Heijen 
en Siebengewald. Erwin Jansen, 
mede-eigenaar en ook zelf acti ef 
als fysiotherapeut, gaf een presen-
tati e over het bedrijf. 

ESP richt zich met ruim 35 mede-
werkers op acti viteiten als (bedrijfs)
fysiotherapie, medische fi tness 
en middels andere bedrijfsnamen 
ook op het geven van cursussen in 
binnen- en buitenland, waaronder 
in Kenia. Het bedrijf zoekt conti nu 
naar vernieuwing en volgt daarbij 
de ontwikkelingen in de gezond-
heidszorg op de voet. Met name 
de verschuiving van curati ef - het 

beter maken - naar preventi ef - het 
voorkomen van gebreken - is een 
belangrijke trend. Gedurende de 
discussie ti jdens de presentati e 
werden diverse mogelijkheden 
uitgewisseld waar gemeente en ESP 
elkaar kunnen versterken in acti -
viteiten gericht op de gezondheid 
binnen de Gennepse gemeenschap.

Cybercriminaliteit in het mkb
De helft  van de bedrijven in het 
mkb had in 2018 te maken met 
cybercriminaliteit, zoals phishing 
mails en digitale identi teitsfraude. 
Daarom is cybercriminaliteit een 
van de speerpunten in de samen-
werking tussen de gemeente, 
ondernemers en bedrijventerreinen 
bij het keurmerk Veilig Onderne-
men Bedrijventerreinen. 

Op maandagochtend 30 september 
gingen ondernemers uit het MKB ti j-
dens een ontbijtsessie in Pica Mare 

in gesprek over hoe je voorkomt dat 
je slachtoff er wordt. Deskundigen 
van Experti secentrum Cyberweer-
baarheid Limburg vertelden over 
recente ontwikkelingen en risico’s. 

De aanwezigen gingen goed geïn-
formeerd weg. Enkele reacti es: “Ik 
ga alerter weg dan ik binnen kwam” 
en “Aan de voorkant dichtti  mmeren 
scheelt een hoop ellende.” 

Opening Weverstraat 
uitgesteld
De herinrichti ng van de Weverstraat 
is volop gaande. De afgelopen weken 
verliepen de werkzaamheden vol-
gens de planning. Echter, omstan-
digheden zoals de vele regenval van 
afgelopen week, de voorspellingen 
voor deze week en de vondst van 
explosieven maken het onmogelijk 
om de asfalteringswerkzaamheden 
uit te voeren op 9 oktober. Hierdoor 
is de opening van de Weverstraat, 
oorspronkelijk gepland op 12 okto-
ber, uitgesteld.

Nieuwe planning
De asfalteringswerkzaamheden 
staan nu gepland voor maandag 21 
en dinsdag 22 oktober. Naar ver-
wachti ng kan de Weverstraat vrijdag 
25 oktober aan het einde van de dag 
weer open. Ook hier geldt: onder 
voorbehoud van (weers)omstandig-
heden. De geplande afsluiti ng van de 
Brabantweg op woensdag 9 oktober 
gaat dus niet door. 

Afsluiti ng Brabantweg 
Op dinsdag 22 oktober is de Bra-
bantweg tussen rotonde Spoorstraat 
en de op-/afrit N271 afgesloten in 
verband met asfalteringswerkzaam-
heden. De omleidingsroute gaat via 
de Brugstraat, Zandstraat, Spoor-
straat, Heijenseweg en N271 en vice 
versa.


